
 

  

  
  

    

Indsatsplan 2019 
  

I ndsatsplan for bekæmpelse af  

kæmpe - bjørneklo i Næstved  

Kommune 

  



 

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe -bjørneklo i Næstved  

Kommune  

  

  

  
INDLEDNING 3 

LOVGRUNDLAG 3 

FORMÅL 3 

INDSATSOMRÅDE OG GYLDIGHEDSOMRÅDE 3 

BEKÆMPELSESPLIGT 4 

TIDSFRISTER FOR BEKÆMPELSE 4 

KONTROL OG PÅBUD 4 

KLAGE 4 

BEMYNDIGELSE 4 

IKRAFTTRÆDELSE 5 

 

  

  

    



  

 

 2    

INDLEDNING  
  

  

Med denne indsatsplan får lodsejere pligt til at bekæmpe bjørneklo i hele Næstved Kommune. 

Bekæmpelsen skal medføre, at bjørnekloen udryddes.   

  

Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante. Invasive 

planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed, fordi de 

med deres voldsomme vækst fortrænger den naturlige vegetation, og fører til 

en ensartet og artsfattig natur. Invasive arter forringer de rekreative og 

landskabelige værdier. Desuden er Kæmpebjørneklo uønsket, da den 

indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.  

  

Kæmpebjørneklo stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske 

haver i 1830’erne. Få årtier efter at dyrkningen begyndte i private haver, forelå 

de første angivelser af kæmpebjørneklo som forvildet, men først i 1950 

beskrives den som invasiv i den danske natur. I de seneste årtier har planten 

bredt sig voldsomt især langs åer, på opgivne græsningsarealer og braklagte 

landbrugsarealer, men også i byerne langs veje, i parker og på industrigrunde. 

Ved ”plante” forstås individer af Kæmpebjørneklo i alle stadier, fra få 

centimeter høje kimplanter til fem meter høje voksne planter.  

  

Kæmpebjørneklo er registreret 95 steder i Næstved Kommune medio 2018, 

heraf er 17 på kommunal ejendom.   

  

Det er afgørende for udryddelsen, at der er en god dialog mellem kommunen 

og de private lodsejere, og at borgerne arbejder positivt sammen med 

kommunen i kampen mod kæmpebjørneklo. Kommunen kan hjælpe med 

vejledning i, hvordan en bestand bekæmpes rationelt.  

  

LOVGRUNDLAG  
  

Grundlaget for denne indsatsplan er Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo. På baggrund af bekendtgørelsen kan kommunen vedtage en indsatsplan som pålægger 

ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse 

med en indsatsplanen.  

Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 524 af 23. maj 2017 om drift af 

landbrugsjorder.  

  

FORMÅL  
  

Formålet med indsatsplanen er  

  

• at hindre spredning af kæmpebjørneklo fra 2019 og  
  

• at udrydde planten inden 2027 i indsatsområdet.  
  

Dette mål er kun realistisk, når alle lodsejere afsætter tilstrækkelige ressourcer 

til bekæmpelsen, både økonomisk og arbejdsmæssigt, og bekæmpelsen 

koordineres mellem alle parter. Indsatsområdet omfatter både private og 

offentlige arealer.  

  

Med vedtagelsen af denne plan pålægges private såvel som offentlige lodsejere 

at foretage en effektiv bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på egne arealer 

indenfor indsatsområdet.  

  

INDSATSOMRÅDE OG GYLDIGHEDSOMRÅDE  
  

Hele Næstved Kommune er omfattet af indsatplanen.  

Indsatsplanen gælder for alle grundejere i indsatsområdet, hvor kæmpebjørneklo er 

konstateret, og hvor den konstateres i fremtiden.  
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BEKÆMPELSESPLIGT  
  

Alle ejere af både offentlige og private arealer, hvor der findes 

kæmpebjørneklo, har pligt til effektivt at bekæmpe planten i indsatsområdet. 

Denne pligt gælder også forvaltere af bortforpagtede arealer.  

  

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og 

bestandene udryddes. I massive bestande og bestande, hvor der har været stor 

frøsætning gennem flere år, skal bekæmpelsen foregå flere år i træk. Ejeren 

har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet 

tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten 

må ikke sætte frø.  

  

TIDSFRISTER FOR BEKÆMPELSE  
  

Ejere af arealer, hvor der er kæmpebjørneklo har pligt til at bekæmpe 

planternen jf. nedenstående frist:er.  

  

Første bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juni 15. maj 

  

Anden bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juli  

  

I Bilag 2, Vejledning i bekæmpelse af Kkæmpebjørneklo er det angivet, hvornår 

bekæmpelsen, afhængigt af bekæmpelsesform, bør påbegyndes og gentages.  

  

Bekæmpede kæmpebjørneklo bør tilses minimum hver tredje anden uge, hvor 

der tages stilling til tidspunkt og metode for næste bekæmpelse.  

  

Det er nødvendigt at tilse bekæmpede kæmpebjørnekloforekomster frem til 

frosten sætter ind efter den 15. august, da bekæmpede planter under gunstige 

forhold også sent på året sommeren kan danne blomsterstande, der skal 

fjernes inden frøsætning. Planter der blomstrer efter 15. september vurderes 

ikke at kunne sætte levedygtige frø.  

  

KONTROL OG PÅBUD  
  

For at sikre en effektiv og målrettet indsats med baggrund i indsatsplanens 

bestemmelser kan Næstved Kommune kontrollere indsatsen på arealer, der er 

omfattet af indsatsplanen.   

  

Kommunen har til enhver tid, og mod fremvisning af behørig legitimation, adgang til arealer, som er 

omfattet af indsatsplanen.  

  

Konstaterer Næstved Kommune, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til 

bestemmelserne i denne indsatsplan, kan kommunen, i medfør af Bekendtgørelse om 

bekæmpelse af kæmpebjørneklo, foretage bekæmpelsen for ejers regning.  

  

KLAGE  
  

Næstved Kommunes afgørelser i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo og efter bestemmelserne i denne indsatsplan kan påklages til 

Miljøstyrelsen. Klage indgives til Kommunen, som videresender den med 

bemærkninger til Miljøstyrelsen.  

Klagen skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen.  

  

BEMYNDIGELSE  
  

Teknisk Udvalg har bemyndiget Center for Plan og Miljø til at træffe afgørelser 

efter denne indsatsplan.  
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IKRAFTTRÆDELSE  
Indsatsplanen træder trådte i kraft den 8. januar 2019.  

Vedtaget af Byrådet, Næstved Kommune den 7. januar 2019.  

 

Indsatsplanen er efterfølgende revideret og vedtaget af Byrådet d. XX.YY.2022. 
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